
Kijker 7  

Les 9: Begrijpend lezen: Ik kan zelfstandig informatie verwerken uit 

teksten (Deel 2: koningin Mathilde) 

1) Benodigdheden 

 

- Kijker 7 werkboek p. 30-32 

- Potlood, markeerstift en lat 

 

2) Oefeningen maken 

Zoals jullie al weten wordt deze uitgebreide les begrijpend lezen gespreid over 3 aparte 

lesjes (= 3 aparte dagen). Vandaag beginnen we met deel 2 en komen we iets meer te weten 

over koningin Mathilde, de vrouw van onze koning Filip. 

❖ Blz. 35 

Lees de moeilijke (groene) woorden met hun betekenis. 

❖ Blz. 30 nr.9 

Ken je koningin Mathilde al? Vul dan hier in wat je al van haar weet. 

❖ Blz. 30, 31 en 32 
 
Lees in je werkboek de tekstdeeltjes en maak oefening 9, 10, 11, 12, 13 en 14 (potlood om te 
onderlijnen en een markeerstift om te markeren). 
 
Tip: Los na een gelezen deeltje onmiddellijk de bijhorende vraag op.  
 
Tip: Om nr. 10 gemakkelijk te kunnen oplossen, kijk je eerst op blz. 32 wat je in het paspoort 
moet invullen. Zoek dan in de tekst wat je nodig hebt bv. de voornaam,... 
      
Differentiatie: Wie wil, kan luisteren naar de voorgelezen tekst en zo gemakkelijker 

meevolgen in het werkboek. 

De luisterfragmenten staan zo op de blog “Zoek je knap!”: 

→  2020-05-06- Juf Anja - Audiofragment bij Les 9 Begrijpend lezen (DEEL 2) blz. 30 

→  2020-05-06 - Juf Anja - Audiofragment bij Les 9 Begrijpend lezen (DEEL 2) blz. 31 

Als je een vraag echt niet kan oplossen, dan zet je er een kruisje bij met potlood. (dit 

bespreken we dan achteraf in de klas). 

 
 
                             
 



3) Vrijblijvende taken:  

Als je interesse hebt in onze koninklijke familie, kan je gerust eens een kijkje nemen op hun 
website: www.monarchie.be. 
 
 
 
 
 
 
Als je bovenaan ‘voor kinderen’ aanklikt, kom je terecht op deze pagina. Hier kan je dan verder 

klikken op de pijltjes bvb. De koning/ Een dag in het leven van de koning,... 
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